
Zarządzenie Nr 0050.29.2021 

Wójta Gminy Słubice 

z dnia 21 kwietnia 2021 r. 

w sprawie: ustalenia planu finansowego dla rachunku środków pochodzących 
z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 dla zadania 
pn. „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu 
do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS -CoV - 2". 

Na podstawie art. 249 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (t.j. Dz. U . z 2021 r. poz. 305) oraz art. 65 ust 11 i 12 ustawy 
z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 568 ze zm. 1), zarządzam, co następuje: 

§ 1 

Ustala się plan finansowy dla wydzielonego rachunku dochodów dla środków 
pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19, zgodnie 
z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. 

§ 2 

Ustala się dla dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania 
COVID - 19 rachunek bankowy o numerze 51 9042 1026 0840 0101 2000 0270 oraz 
do wydatkowania rachunek bankowy o numerze 53 9042 1039 0840 0101 2000 0010. 

§ 3 

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

' Zmianę ustawy opublikowano w Dz. U. z 2020 r., poz. 695, poz. 1086, poz. 1262, poz. 1478, poz. 1747, poz. 2157, poz. 2255. 



Załącznik 

do Zarządzenia Nr 0050.29.2021 

Wójta Gminy Słubice 

z dnia 21 kwietnia 2021 r. 

Plan finansowy dla 

z Funduszu 

1. Plan dochodów w 2021 r. 

rachunku środków pochodzących 

Przeciwdziałania COVID -19 

Dział Rozdział Nazwa Plan 

851 85195 0970 Wpływy z różnych dochodów 

Razem: 

22.500,00 

22.500,00 

2. Plan wydatków w 2021 r. 

Dział Rozdział § Nazwa Plan 

851 85195 4010 Wynagrodzenia o sobowe pracowników 4.000,00 

851 85195 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 680,00 

851 85195 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy 

100,00 

851 85195 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16.000,00 

851 85195 4300 Zakup usług pozostałych 1.720,00 

Razem: 22.500,00 



Uzasadnienie 

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w związku z art. 65 ustawy 

z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U . z 2020 

r. poz. 568 ze zm.) Gmina Słubice otrzyma wsparcie finansowe ze środków Funduszu 

Przeciwdziałania COVID - 19. 

Środki zgodnie z wytycznymi, planuje się przeznaczyć na zorganizowanie 

transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciw wirusowi SARS - CoV - 2 osób 

niepełnosprawnych, mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we 

własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktów sczepień, osób 

powyżej 70 roku życia mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we 

własnym zakresie trudności z samodzielnym dotarciem do punków szczepień oraz 

w związku z organizacją telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz 

informacji o szczepieniach przeciwko SARS - CoV - 2 (infolinia) lub gminnego 

stanowiska koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS - CoV - 2. 

Gmina otrzyma środki jako refundację poniesionych wydatków na rachunek 

bankowy 51 9042 1026 0840 0101 2000 0270, z którego otrzymane środki przekaże na 

rachunek podstawowy o numerze 53 9042 1039 0840 0101 2000 0010. 


